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Intrată în prima conflagraţie mondialil pentru elibcra
re.1 teritoriilor aflate sub ocu;:rnţic străină, România îşi re,a
:iza această operaţie s;:_'culară prir; jertfa de sânge a osta
şilor şi orin acţiunP.3 lucidă a condiucătorilor ei. Reântre
girca naţională a dat îm~Enire idcntităţij de conştiinţă şi 
vi 1tă a tuturor românilor, a tuturor celor cc trăiesc pe a
ceste melcaquri, a descoperit firea i.storiei. 

Lo,cuitorii Gorjului, care au luj)t,at şi s-au jc'rlfit pentru 
î•ifăptuirea României M.ari, 1 au rc,ccntat cum SC' cuvine mă
reţul eveniment. La câteva zile după istorica adunare ele la 
Albâ Iulia, z!arul „Românismul". condus cl2 eminrrntul lup
tător pentru unitate Nationa:ă Ştefan N. Robancu.'.! publi ·a 
o emoţionantă relatare de la' f.ata locului.3 

Istoriografia noastră, îndeosebi prin C. Kiritescu. a a
naliz.at şi interpretat în mod olJiectiv C'VC'ni.mentcle de h 
graniţa româno-maghiară şi româno-sovietică. în contextul 
transformărilor cc ave.iau loc în tări!e vecine. 4 Concluzia 
este că chiar de la începutul perioadei interb"~k-c au exis
tat atitudini revizioniste, care urmăreau fie discreclitarca 
hotărârilor Conferinţei de pace de la P,1ris, fie pur şi _,im
~Iu revenirea la· st<itutul antr'belic .. \cestea v·or spori, ra-

157 



dicalizându-se, îndeos:ebi după apariţia regimurilor totali
tare în unele state europene. 

In presa gorjeană au a:părut în 1919 numeroase relatări 
despre mersul evenimentelor din Transilvan~a. Articolul 
„Barbariile ungurilor", realiz.at de Şt. Bobancu, relatează 
despre sălbăticiile provocate de aceştia în zona pe care o 
controlau. „Aceste bande - infonna ziarul „R'Omânismul" 
- întreţinute de guvernul unguresc. plătindu-i fie·cărui ban
dit 100 de coroane pe zi, prădează, torture.ază, ucid, ard d·~ 
vii pe rug. spânzură şi împuşcă, sicot ochii; îngroapă de vii 
pe români : bărbaţi, femei, copii, preoţi, învăţători ofiţeri 
ţărani, pun premii pe capetele intelectualilor. mai ales al<J 
preoţilor" .'1 Circa 40.000 le români se refugi,ază în munţi şi 
păduri, drept pentru care o comisie britanică a fost trim: -
să să ancheteze aceste ade.6 

La Sibiu a fost prins un atentator maqhiar care urmă
rea să-l asasineze pe trimisul mareşalului Foch, cec-a ce a 
condus la puternke manifestaţii româneşti. 7 Un val de in
dignare a stârnit în Gorj vestea mor.tii la moşia din Sela
giu a bătrânului luptător p2ntru unire Gheorghe Pop de Bă
seşti.8 „E vremea -- scria acel,aşi Ştefan Hobancu - să-şi 
vină politidenii în fire, până mai e timp. ca nu cumva Ro
mânia Mare să iasă de la Conqresul păcii şubredă. iar 
vechiul Regat di;scredit'at şi lipsit de orice prestigiu".9 

Ample relatări întâlnim în p:::esa gorjeană cu privire la 
operaţiunile armatei române în Transilvani'a şi Unqaria. 
Momentul atingerii Tisei a fost sărbătorit cu mare entuzi
asm la Tg.-Jiu datorită şi efortului depus de autorit.:iţile ]o
cale precum şi a înţelegerii corecte :a dime-nsiunii eveni
mentelor de către populaţie. în înştiinţarea adrcsală de Pre
fectură, locuitorii erau chC'maţi să fie prezenţi în număr cât 
mai mare „pentru a sărbători acest mare act care consti
tuie întruchiparea visului nostru de veacuri". to 

Este îndeobşte cunoscută intenţia Rusiei Sovir.tice ele a 
colabor.a militar cu guvernul de la Budapesta, condus · de 
Bella Kun, V.I. Lenin urmărind chiar o joncţiunf cu arma
t.a acestuia în nordul României. Complexitatea evenimente
lor pune in primejdie ade!e istorice înfăptuite d·C ·poporul 
român în cursul anului 1918. Prefectul Gorjului I. Minov 
ordona ti;părirea în 500 de exemplare a unei înştiinţări prin 
cartt popul-aţia să fie liniştită cu privire la zvonurile des
pre situaţi:i îngrijorătoare din Basarabia. „ln toate ţinuturi. 

158 



le - se spunea în document - domneşte or:diq·ea şi liniş
tea diesăvârşiti'I.„ Invităm dar 1oată populaţia la linişte şi 
ordine şi să muncească din toate puterile pe oqo.are, şi tn 
mod intensiv. nelăsând nici un petic de pământ·". 11 

In august 1919 gorjenii erau informaţi să „glorioasa oş
fire română a intrat triumfătoare în Budapesta, capitala a
supritorilor de 1000 de ani ai neamului româ1:es::: de peste 
munti". 11 

Des.pre prezentarea către opi:1·.1 publică clin Gorj. a in
cident•elor de la qraniţa ele est avem de asemenea nume
roase (ndicii. Se .relata astfel în ianuarie 1919 despre cioc· 
nirile dintre trupe româneşti şi unainene pătrunse r:e tr-ri
toriul Basarabiei în regiunea Hotinu:ui, t:i iar în martie des
pre operaţiunile din regiunea Novaci - . Iaşca, soldate cu 
respingerea agrzesorilor peste Nistru. 1 ~ 

Se constată în acelaşi timp intensificarea manifestărilor 
revizioniste. antiromâneşti din partea bulgarilor. 15 Existau 
informaţii cu privire la incintarna unui qruip de naţicn:ili
tate bulgară în vederea obţinerii sprijinului din putea Pn
qariei pentru desprinderea Dobrogei din teritoriul national. 
Ziarul „Secera" din Tg.-Jiu solici·t.a o anchetă ~·Pri o asă pen
tru a se pune capăt unor astfel ele manifestări. 16 

Pentru n1ormalizarea relaţiilor româ·::io-sovietice în anul 
1924 a avut loc la. Viena o conferinţă, soldată însă fărâ re
zultate pozitive întrucât „deleaatia rusă n-a recunoscut ali
pirea Basarabiei la România" .'7 

O dimensiune a stării de s:;::iirit antirevizioniste cc ctorn-
11.ca în Gorj în perioada interbelică ne-o oferă şi o an:1Ji:ză. 
chiar extrem de sumară. a evoluţiei electoratului. Se co„sta
tă că, în general, populaţia judeţului, cu drept de vot, nu 
a fost atrasă de organizaţiile extremei ci repte. ce se inspi
rau de regulă din arscna:u1 ideologic al unor stato făti; 
revizioniste. 18 

Sporirea actelor de violenţă dln România comise de 
Garda de Fier, instalarea hitlerismu;ui la putere în Germa
nia, consolidarea rc>laţiilor dintre Italia {a.sdstă şi Unqaria 
hortystă şi politica revizionistă a acestora au stârnit înqri
jorare în rândul opiniei publice din ţara noastră. O activi
tate rodnică în cercuri larqi ale populaţiei a desfăşurat Li
g.a Antirevizionistă Română, născută ca o reacţize a instinc
tului de conservare a neamului românesc, împotriva pro-
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pagai1dei revizioniste. a unor ţări vecino, ca Unqaria Şi Bul
garia.: 

Liga s-a constituit într-o orgai1izaţie la nivel central în 
de:::embrie 1933, la începutul anului următor căpătând per
sonalitate· juridică. Din Comitetul Central făceau parte per" 
sonalităţi de seamă ak~ vieţii polHicc şi cultur•le româneşti 
cum ar fi: Miron Cristea, C.I.<:;:. Brătianu. Stcli::m Popescu, 
Silviu Dragomir, C. Banu, C. Baoa~başa, C. Dar;iel. Drago
mir Hurmuzestu. Ocl. Goga, Ak>x. Lepedatu, cir. N. Lupu, 
G. Marinescu şi altii. Remarcăm faptul că primul comitet 
judeaţan a prins contur încă din mai 1933 la Năsăud. sub 
conducerea orofesoruluj Iuliu Moisil. eminentul om ele eul· 
tură şi duplător pentru unitiatea naţională. car!' ani ele zile 
s-a identificat cu intr·n'S•ole Gorjului. 19 · 

Atitudinea' antiredzionislă a opiniei publice c10rjcn0 ·::>St!' 
demonstrată ele o serie. de acţiuni c11 caracter de masă carr 
au avut loc în aceşti ani. Elocventă 0StP, puternica m:rni
festare de' la Tc1.-Jiu din 28 m1i 1933. ,.Ac0asta a fost o 
qrandioasă manifestaţiur.-c - scria ziarul „Gorjeanul" 
sprt' a protesta îmootriva celor care cred în nebunia lor, 
că a-::tu.ala ha.rtă a Euro"pl'i s-ar mai putea schimba şi că 
popoarele cu tradiţie şi civilizaţie mai pot fi clin nou roabe 
nc:i m 11 rilor mongolo-t!'u tonk:e. redusă a zi în hotare: 2 ci fi· 
rie.şti ". 20 

1n continu:ue ziarul reprodw:P cuvântările' p.:irticipan
ţilor. cl'n care SI". remarcă prin conţinutul profund p.Jtriotic 
c'"'a a lui Miron Constantinescu, preşedintele Secţiu•1j ]o
ca'e a U.gii Culturalc.21 

Informaţii cu privire la activitatc>a Liqii Antirevizionis
te Române în Gorj obţinem din iriteres:Jnt:1 lu.:::rarc monoqra
fică publicată dt' Ilie Iscrulescu2~ la t-\11inoasa. uncie' se af:a 
o editură sătească se par·c unică în Rornânia.2:1 D;:is.căl ru
ral erudit, partic~1J.ant la războiul ele întregire a neamului 
ca sublocotpnent în RcqimP.'1tul 58 infanterieo Gorj, acesta 
relatează despre activit1teae Subsccţil'i Liqii Antirevizionis
te din Valea Gilortului.' „Istorii! - snk1 învăţătorul - va 
vorbi cândva •despre aceste asociaţiuni patriotice, ce sp8n
tan au luat fiinţă, chemate să afirme prin manifC'sk1tiuni in 
lumi şi !alui ţării că drepturile noastre asupra Ardealului 
şi a tuturor ţinuturilor româneşti revenite la sânul patriei 
mU'.TC'. sunt ele veci şi că agitaţiunile şoviniste ale i1C'astâm-
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păratilor unguri sunt fără mei un temei. Prin astfel de a
sociaţiuni se întreţine focul sacru al iubirii de neam, se 
formează conştiinţa naţională. se cultivă solidarismul şi se 
unifică sufletele naţiei, făcând astfel pe duşmani să înţe
leagă că „nici o brazdă", nu se va mai înstrăina din hotarele 
fireşti ce providenţa şi jertfa ni Ie-a redat".24 

Subsecţia constituită la 28 decembrie 1934, cu sediul 
la căminul cultural „Bibescu-Vodă" din Aninoasa, grupa 
locuitori, îndeosebi intelectuali, animaţi ele o fierbinte dra
goste de neam şi ele ţară. In anul următor, Ia. 14 aprilie. 
a fost orc:;·anizată o grandioasă adunare la care au luat par-, 
·te numeroşi cetăţeni. precum şi Gh. Lungulescu. senetar 
generat al Ligii, Miron Constantinescu. preşedintele se.cUei 
judeţene, revizor.ul şcolar I. Băclescu, ziarişti etc. 25 „Tot ce 
Valea Gi'.ortului a avut mai select şi conşt.ient a luat piarte 
în fruntea a sute do săteni Şi sătence veniţi din toate. sa
l1ele vecine. Muzica militară a Regimentului 18 Inf.anterie 
Gorj cuYântările ·înflăcărate şi pline de avânt, corurile pa
triotice ale căminului, alo tinerilor premilitari şi ale şcoale
lor primare din re.qiune au făcut să vibreze adâncuri su
tleteşti, să nască elan şi abnegaţie. dovada capacităţii de 
jertfă mâine, dacă împrejurările vor cere".26 

O altă puternică acţiune cu caracter antirevizionist. 
democratic. a avut loc la 24 martie 1936, din iniţiativa Par
tidului Radical Ţărănesc, condus de Gr. Iunian, fiu al a.ces
tor meleaguri. Din pieptul celor pesite 15.000 de locuitori. i
dunaţi la Tg.-Jiu, au răsunat viquroase lozinci împotriva fas
cismului şi războiului.27 

Evenimentele internaţionale au luat însă un curs peri
culos. culminând ·cu izbucnirea celui ciP.-ial doilea război 
mondial la l septembrie 1939. România s-a resimţit puter
nic datorită politicii conciliaitoriste a marilor puteri, criza 
cacc:entuându-se mai cu seamă după [ncheiefoa pactului 
Molotov - Ribentrop.28 In acest climat tulbure ţara noastră 
s-a aflat singură. fiind nevoită să cedeze 1n vara anului 1940 
importante teritorii TTniunii Sovietice, Ungariei şi Bulgariei. 

Ac~3stă dramatică situaţie ·a provoo:i.t în Gorj un puter
nic val ele indignare, aşa cum reiAse din articolu] „Azi nu. 
d-le cont€", realizat de publicistul Gh. :Lăscăteu. „Când 
scriu rândurile de faţiî - se clestăinui1a acesta - jumătate 
din trupul Ardealului nostru scump şi drag va fi căzut ia-
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răşi sub stăpânil'C ... ?\1intca refuză să priceapă cum s-a pu
tut înfăptui această nemaipomenită nelegiuire. Dictatul de 
la Viena e tot cc-a putut să conceapă o minte omenească 
mai absurd".29 

Cu valul de refugiaţi din tcritoriik ocupate a sosit în 
Gorj Iulia Savatte. devenită învăţăto.arc la Tismana. Reve
latoare asupra stării de spirit cc domnea pc aceste melea
guri este emoţiomrnta mărturisire pe c•arc o Iace presei la 
20 noiembrie 1940: „lngenuncheată în praful gliei tale, Ar
deal răpit, ţi-am zis adio şi cu smere11ic am sărutat pă

mântul tău sacru ... Am plecat, dar tu m-ai urmărit, te-ai di· 
vizat ... in sufletele tuturor care ţi-au părăsit pământul şi CLI 

icoana ta ne îmbălsămezi durerea ... Ardealule, leagăn mile
nar al celor mai sublime dureri, p'.âng că te-am părăsit...":3c 

Atrasă în războiul hitlerist. Româ~ia a qăsit resurse, dr1-
torită forţelor sănătoase clin interior în frunte cu regc~c Mi
hai. să întoarcă armele împotriva Germaniei şi Ungariei. ln 
ciuda contribuţiei dnsemnatc la scurtarea războiului, des
păgubirile şi clauzele ne-au fost net defavorabile. 

Din nou Basarabia, nordul Bucovinei şi Cadrilaterul tre
ceau în componenţa Uniunii Sovietice şi Bulgariei ştirbind 
Marea Unire înfăptuită cu atâtea sacrificii. 
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